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Kết quả Khám Răng và Bịt Răng 
(Vui lòng chia sẻ thông tin này với nha sĩ của con quý vị) 
 

Tên học sinh:  Ngày:  

 (Họ) (Tên)   
 

Con quý vị đã được kiểm tra răng tại trường học. Kết quả kiểm tra của con quý vị được đánh dấu dưới 
đây. Tiếp tục thăm khám với nha sĩ ít nhất mỗi năm một lần và vui lòng đăng ký lại vào năm tới.   
 

KẾT QUẢ KHÁM RĂNG  
 

 
 

 Phát hiện có dấu hiệu rõ rệt cho thấy răng có vấn đề. Răng của con quý vị có thể có lỗ 
hổng hoặc có lỗ hổng nhỏ. Quý vị nên cho con mình đi khám nha sĩ trong tháng tới.  

 
 

 Có phát hiện dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ rệt cho thấy răng có vấn đề nghiêm trọng. 
Răng có thể có lỗ hổng lớn, bị đau hoặc áp-xe. Nên đi khám nha sĩ trong 24-48 giờ tới.  

  Chúng tôi đã không thể thực hiện việc khám răng. Khám nha sĩ ít nhất mỗi năm một lần.  

CHẤT BỊT RĂNG  
 Chất bịt kín răng đã được đặt trên răng sau (răng hàm) của con quý vị. 
 Đã được bịt một phần răng. Ghi danh khám răng lại vào năm tới. 
 Đã không bịt răng cho con quý vị, vì: 

       Răng có thể bị sâu. Vui lòng đi khám lại với nha sĩ của con quý vị. 
       Răng có chất trám. 
       Răng đã bịt rồi. 
       Răng chưa tăng trưởng đầy đủ để bịt.  
       Quá trình điều trị này quá khó khăn cho con quý vị. 

SAU KHI BỊT RĂNG  
• Chất liệu bịt răng chỉ bảo vệ được răng hàm. Đánh răng và dùng chỉ nha khoa hàng ngày để giữ 

cho răng khỏe mạnh. 
• Quý vị có thể không nhìn thấy chất bịt răng, hoặc chất này có thể có màu trắng hoặc màu kem. 
• Con quý vị có thể sẽ có cảm giác lạ khi cắn trong một hoặc hai ngày tới. Cảm giác này sẽ hết. 
• Mặc dù rất hiếm khi, phản ứng dị ứng có thể xảy ra. Nếu quý vị nhận thấy có triệu chứng bất 

thường sau khi con em của quý vị được chữa trị, hãy gọi điện thoại cho bác sĩ của con quý vị. 
Hoàn thành khảo sát phản hồi này để được tham gia xổ số thắng thẻ quà tặng $50. Người thắng giải sẽ 
được rút thăm vào  
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 Răng của con quý vị trông rất tốt!  
Không có dấu hiệu rõ rệt cho thấy răng có vấn đề. Khám nha sĩ ít nhất mỗi năm một lần. 


